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Geachte heer Verhoel,

Bii brief d.d. 17 juli 2003 hooÍt u zich tot d€ gêÍneent€raad van Dordrecht gericht mêt een aantal
opm€Íking6n ov6r de iaaÍekening 2002. Uw constatefing in d€z€ brioí is dat tiontallen miljoenen
euro's buiten deze jaarrekening zijn gelaten. dat het batig saldo v€el positiever is dan in deze
jaarrekenang wordt gopresênt€€rd ên dat dus sprake is van boekhoudfÍaudê,
De gemeenterssd hesÍt de beantwoording van uw briet in onze hsnden gesteld. Wij delen u in dat
kader h€t volgende m6e.

In 2002 hê€ít u vsrg€lijkbaÍs brieven aan de g6mêênt6rsad g€sluu.d oveÍ rsspsctievelijk de
jaarrêkening 2OOO luw briel d.d. 7 maalt 2OO2) €n de jaaÍ€k€ning 2001 (uw brieÍ d.d. 19 juli
2002). Op di€ brieven hebben wi,toen uilgebreid schriÍtêlijk gereag66rd aan de gemeenteíssd. E6n
aÍschrijÍt van deze reactie hebben wij u do€n toekomen {onze bÍief d.d. 19 septembor 2002. ons
kenmêtk Ggl2OO2l2481). Wij h€bb€n in die roactie uite€ngezêt om wolk6 rodênen uw
conststeringen niet ,uist zijn.

De brieÍ die u op 17 juli 2003 aan d€ raod he€Ít do€n toekom€n vo€gt inhoudsliiks niets too €an uw
brieven uit 2OO2. D€ b€antwoording kan dan ook niets anders zijn dan €€n horhaling van onzo
b€ántwoording op onzê 66rd6t€ bri€Í. Kortheidshalv€ verwijzen wij daar dan ook naar 6n bep€rken
wii ons op dêzê plaats tot het herhalên van de conclusi€s, di6 ook g6ld6n vooÍ uw brieÍ van 17 juli
2003:

De juisth€id en betrouwbaaíheid van d€ b€grotings- sn veÍsntwoordingsdocumonton van ds
gomoênle Dordrecht staan onzes inziens niot ter diScussie. Geno€md€ docum€nten voldoen
eveneens aan d€ wett€lijko 6is€n die aan de inrichting en opmaak word6n g6st6ld. Eón en
sndor blÍkt ook uit de beoordeling dooí de 6xt€rn€ accountant on mag wordon sfgeleid uit
het toezicht zoals dat wordt uitgoo€lond door het College vsn Gedeput€erde Statsn

Voorboroiding en aanpassing in de v€rslaglogging diê naar vorwachting m€t ingang van het
begrotingsjaar 2004 zullen voortvlooiên uit d€ invo€Íing van h6t ni6u$/€ B€sluit
comptsbilit€itsvoorschrilton ziin 6l gestart. Eén en ander psst in ds ontwikkeling g€richt op
een bêdrijísmatige manier van werken waaman binnen onzê gemeent6 al g6dur6nde lange
tijdconcíset invulling wordt gegeven.
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Do opmsrking in uw bri€Í dat onze accountants ov6r da jaarrokoning 2000 bij de Raad v6n Tucht
voor Accountants zoud6n h€bban to6gog€v6n dat er 'ind€ldaad grot€ b6drêgên ontbEkón in d€
wimt- €n vorliesrokoning" hobben wi voorg€l€gd aan do accountants. Zij ontkennon dat zij dat
h€bben gêz€gd. In €€n schriftêliik€ reactie op uw briev€n uit 2002 h€€tt h€t kantoor nog het
volgendo aangogovan: 'Er wordt naar onz€ m€ning dan ook ton onrocht€ do indruk g€w€kt dat -
med€ in uw g€m€€nte- spr6ke i3 van €€n opzettolijk bedrioglilko voorstolling vón zÉken, zo niot
èrger.-

Samenvattond h6bb€n wij kênnis g€nomen vèn uw bri6t, zijn wij h6l mat de inhoud daarvan ni6t
o€na €n l€ggen wi uw bíioÍ v€rd6Í tor zido. Een €l5chíift van dozebdat do6n wij ler inlormatio
tookoman aan de raadscommissie Bestuur an Middal€n.

Hoogacht€nd.
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